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45e Internationaal Buitentoernooi Switch ‘87 25 & 26 mei 2019 

 

TOERNOOIPROGRAMMA 2019 
 

Vrijdag 24 mei: 

Vanaf 14.00 uur: Ontvangst teams, registratie en 

toewijzing kampeerplaats 

Vanaf 21.00 uur: “Warming Up” met:  

  DJames (toegang € 2,50)                       
 

Zaterdag 25 mei: 

8.00 - 10.00 uur: Ontbijtservice 

8.30 - 9.30 uur: Registratie nieuw aangekomen teams 

10.00 uur: Opening toernooi en aanvang wedstrijden 

10.00 - 16.00 uur Kinderopvang Humanitas Schminken 

13.00 – 17.00 uur NEVOBO JoinvolleybaltourBus 

Vanaf 21.00 uur: “Volley-bal” met: Anderkovver  
 (toegang < 18: € 5,--, ≥ 18: €  7,50) 

 

Zondag 26 mei: 

7.30 - 10.00 uur: Ontbijtservice 

8.00 - 9.00 uur: Registratie 1-daagse teams  

9.00 uur: Aanvang Junior Beach Circuit 

9.00 uur: Aanvang wedstrijden  

17.00 uur: Toernooiafsluiting 

 

Overdag Muziek Met De Zon Op Je Bol, 

zaterdag DJens en zondag Feest DJ Mike 
 

 

        

   

Privacy en beeldmateriaal: Tijdens onze activiteiten worden regelmatig foto’s en video-opnames 

gemaakt van deelnemers en bezoekers die vervolgens op onze site gepubliceerd kunnen worden. 

Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u ons dat melden waarna wij de betreffende opnames 

zullen verwijderen: www.stamvolleybal.com, info@stamvolleybal.com.  
 

http://www.stamvolleybal./
mailto:info@stamvolleybal.com
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Welkom 
 

Beste volleybalvrienden, hartelijk welkom op ons 45e Buitentoernooi in 

Millingen aan de Rijn. Al 45 jaar doen wij ons best om jullie een mooi en 

sportief weekend te bieden met behulp van de leden/vrijwilligers van onze 

Sportvereniging Switch ’87. Het toernooi, inmiddels bekend als de Millingse 

Volleybalfeesten heeft een brede keuze als het om volleybal gaat, recreatief, 

competitie, jeugd, 6x6, 3x3 of 2x2. Vorig jaar zijn wij gestart om als 

promotor op te treden van het Jeugd Beachvolleybal Circuit (JBC) van de 

Nevobo en dat beviel zo goed dat we dat nu weer op zondag 26 mei herhalen 

voor meisjes tussen 11 en 19 jaar. Maar ook zaterdag wordt er dit jaar volop 

gebeached door senioren.   

 

Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, is onze site volledig vernieuwd met 

meer informatie en ook een “direct betaal optie”. Daar is al veel gebruik van 

gemaakt en maakt het voor de organisatie ook eenvoudiger om de 

inschrijvingen en betalingen te beheren. Mochten jullie nog adviezen voor 

onze site hebben, dan horen wij dat graag, geef het door bij de kassa of bij 

de wedstrijdleiding.   

Als extra service kan er dit jaar ook gepind worden bij de kassa, dat heeft er 

ook mee te maken dat de pinfaciliteiten in het dorp gedurende de avonduren 

wat zijn verminderd.    

 

In het kader van ons lustrum komt op zaterdagmiddag de 

JoinVolleybaltourbus de feestvreugde verhogen met tal van leuke 

volleybalattributen en voor de jongste jeugd komt op zaterdag Kinderopvang 

Humanitas met een stand om te schminken en tatoos aan te brengen.     

   

Dit weekend is het extra druk op Sportpark De Hove, de competities van 

korfbal en voetbal lopen nog en dat betekent dat er ook nog volop activiteiten 

zijn op de andere velden. Hoe meer sporters hoe meer vreugd is ons motto en 

bij voorbaat vragen wij daarom begrip aan onze gasten indien door de drukke 

bezetting de beschikbaarheid van de sanitaire faciliteiten mogelijk wat 

minder zijn dan in voorgaande jaren. 
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En ’s avonds volop feest met dezelfde artiesten als vorig jaar dat betekent 

dus dat ze een uitstekende indruk hebben achter gelaten: vrijdagavond 

DJames en zaterdagavond Anderkovver. Zaterdagmiddag treedt een nieuwe 

DJ op (DJens) en zondagmiddag sluiten we het volleybalweekend weer af met 

Feest DJ Mike. 

 

Wij wensen jullie weer een gezellig en sportief toernooi toe, 

 

Namens STAM, Ton van der Knijff 

Speurtochten in Millingen 
Naast het volleyballen nog tijd over met de jeugd? Er zijn twee leuke 

speurtochten in Millingen: 

• Ga op zoek naar het Geheim van Millingen! De totale tijdsduur is ca 2,5 

uur, kosten 3,50 per pakket. Deelnamepakket met route op zaterdag en 

zondag verkrijgbaar bij Restaria Leontina, Burg Eijckelhofstraat 1 en in de 

Romeinse speeltuin aan het Ons Genoegenpad in Millingen. 

• Fotospeurtocht 
Er is ook een eenvoudiger fotospeurtocht verkrijgbaar bij de kassa in de 

feesttent waarbij je Millingen verkent met foto’s. Aan deze speurtocht zijn 

geen kosten verbonden. 

 

Vier mijn leven! 

Op 28 maart overleed Jos Blom. Jos was gedurende vele jaren vaste 

vrijwilliger bij het toernooi, met name voor het opzetten van de velden 

en - gedurende het weekend - sparring partner van Piet bij de 

wedstrijdprogrammering. Jos was voor onze vereniging 38 jaar 

wedstrijdsecretaris, maar had daarnaast nog vele andere functies binnen 

en buiten de vereniging en was actief voor de Nevobo in de regio en 

scheidsrechter op divisieniveau en in de beachcompetitie. Als waardering 

voor zijn bijzondere inzet en betrokkenheid is Jos door het bestuur 

benoemd tot Erelid van Switch ’87, zodat wij hem ook in de toekomst 

zullen blijven herinneren en hij als voorbeeld mag gelden voor onze leden. 

“Treur niet om mij, vier mijn leven” was zijn motto.   
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Millingen aan de Rijn, Hart van de Gelderse Poort. 
 

De Historie 

Millingen ligt op een oeverwal waar de Romeinen al verbleven. Het ligt op de 

Romeinse route van Keulen, via Xanten en Rindern naar Leiden. De hoofdweg in 

Millingen heet ook nog steeds Heerbaan. De naam Millingen komt voor het eerst 

in de geschiedenis voor, als in het jaar 720 de kerk van Millingen aan die van 

Rindern wordt geschonken. Daarmee kwam deze kerk onder bestuur van St. 

Willibrord. In de huidige gerestaureerde Antonius van Paduakerk staat nog een 

prachtig houten beeld van St. Willibrord. Het wapen van Millingen aan de Rijn 

herinnert er nog aan dat de "heerlijkheid" in de Middeleeuwen onder gezag van 

Gravenhuis Bijlandt, Bergh, Van Lynden en Van Arkel viel.  

 

De Millingerwaard 

Vlakbij Millingen ligt de Millingerwaard, een uniek uiterwaarden landschap met 

stuifduinen en buitendijkse hardhout ooibossen, die regelmatig door 

overstromingen onder water komen te staan. De Millingerwaard maakt 

onderdeel uit van de Gelderse Poort, een natuurgebied van 10.000 hectare dat 

op initiatief van het Wereld Natuur Fonds in oorspronkelijke staat wordt 

teruggebracht. In de Millingerwaard krijgt de oude rivierdynamiek weer de 

vrije hand. Vooral de wilgen, die wel een meter per jaar kunnen groeien, 

populieren, eiken, essen en wilde kersen voelen zich in dit ongerepte milieu 

meer dan thuis. 

 

In de Millingerwaard zijn natuurlijke begrazers 

losgelaten, zoals Konik-paarden en 

Gallowayrunderen. In de toekomst zullen 

wellicht ook elanden en wilde zwijnen vrij door 

het gebied rondlopen. Bovendien is het een 

waar vogelparadijs, met vele zwarte sternen, 

ooievaars, reigers en overwinterende ganzen. 
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DE TOERNOOIORGANISATIE 

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van het volleybaltoernooi van 

Switch '87 is, evenals in voorgaande jaren, in handen van de Stichting Toernooi  

Activiteiten Millingen, herkenbaar aan het logo van STAM. Voor velen van jullie 

zijn wij oude bekenden, maar omdat er ook dit jaar weer vele nieuwe teams 

hebben ingeschreven, verwelkomen wij ook nieuwe gezichten.  Voor de 

nieuwkomers geven wij eerst wat informatie over Switch '87 en vervolgens 

voor alle deelnemers informatie over een aantal organisatorische punten en 

toernooireglementen. 

 

Switch '87 

Sportvereniging Switch '87 heeft circa 250 

leden, in het algemeen afkomstig uit de dorpen 

Beek/Ubbergen, Ooy, Leuth, Kekerdom en Mil-

lingen a/d Rijn.  Er spelen zo'n 100 leden in de 

NEVOBO competitie, als zodanig is Switch '87 

een van de grotere verenigingen van het NEVO-

BO district Rijn/Maas/Waal. Voor de trainingen en wedstrijden heeft Switch 

'87 de beschikking over de Sporthal "De Duffelt" en de sportzaal in Leuth. 

Mochten jullie meer informatie willen hebben over onze vereniging, meld je dan 

bij het toernooisecretariaat. 

 

HET VOLLEYBALTOERNOOI 

Het Volleybaltoernooi van Switch '87 wordt dit jaar voor de 45e maal georga-

niseerd. Om het toernooi naar tevredenheid van iedereen te laten verlopen is 

het noodzakelijk dat de deelnemers zich houden aan de toernooiregels en de 

aanwijzingen van de toernooiorganisatie.  
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TOERNOOIREGELS 

 

Handhaving reglement 

Jullie reservering op het sportcomplex houdt automatisch jullie akkoord in met 

onze Algemene Voorwaarden die kunnen worden gedownload van de site 

www.stamvolleybal.com, onderstaand zijn deze voorwaarden samengevat. De 

organisatie is te allen tijde gerechtigd, diegenen die zich niet aan deze regels 

houden voortijdig uit te sluiten van verdere deelname aan het toernooi. 

 

Registratie 

Meld het team direct bij aankomst aan, op vrijdagavond is het 

toernooisecretariaat van 14.00 uur tot 21.00 uur aanwezig bij het parkeer-

terrein. Op zaterdagmorgen en zondagmorgen gebeurt deze registratie bij 

het toernooisecretariaat bij de wedstrijdtent. 

 

Parkeren en Kamperen 

Door de parkeer/kampeerwacht wordt jullie een kampeerplaats toegewezen. 

Jullie worden verzocht zich strikt aan de instructies van 

de parkeer/kampeerwacht te houden. Vanwege de hoge 

bezettingsgraad van het toernooi is een efficiënte opstel-

ling van de parkeer- en kampeerplaatsen noodzakelijk. Het 

is niet toegestaan zich met enig vervoermiddel op het 

sportcomplex te begeven. Campers en caravans dienen te 

worden opgesteld vooraan op het kampeerterrein, waar een aparte strook is 

gereserveerd, op deze strook mogen geen tenten worden geplaatst. Het is 

niet toegestaan om meegebrachte elektrische generatoren ten behoeve van 

koelkasten etc. op het kampeerterrein te installeren en in bedrijf te hebben. 

Ter beoordeling van kampeer- c.q. parkeerwacht zullen activiteiten, die 

gevaar of overlast kunnen veroorzaken, dan wel anderszins ontoelaatbaar 

zijn, worden verboden. Het maken van open vuur is ten strengste verboden. 

Het verschroeien, verbranden of beschadigen van de grasmat is ten 

strengste verboden: overtreding van deze regel wordt beboet met Euro 50 

per schroei, brandplek of beschadiging. Het achterlaten van (grof) vuil, 

tenten en overig huisraad als mede het gebruik van confettikanonnen e.d. is 

niet toegestaan. Huisdieren worden op de weilanden (camping en 

http://www.stamvolleybal.com/
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parkeerplaats) en Sportpark niet toegelaten.   

 

Nachtrust 

De muziek in de feesttent duurt ’s avonds tot 01.00 uur en 

de feesttent is tot maximaal 02.00 uur open en rond 02.30 

uur wordt het Sportpark afgesloten. Wij verzoeken de 

deelnemers die op de camping overnachten vanaf 24.00 uur 

zich rustig te gedragen en geen luide muziek meer te maken.  

Vanaf 02.00 uur dient het stil te zijn op de camping. Vanaf dat tijdstip is het 

niet meer toegestaan om geluidsapparatuur (radio's e.d.) in werking te 

hebben of zelf muziek of lawaai te maken. Na herhaalde overtreding heeft de 

organisatie het recht de betreffende apparatuur in beslag te nemen, dan wel 

rustverstoorders van het terrein te (laten) verwijderen en hen, voor de 

verdere duur van het toernooi, de toegang tot het terrein te ontzeggen. 

 

Sanitaire voorzieningen 

Naast de feesttent en bij het kampeerterrein zijn toiletwagens en aparte was-

bakken geplaatst. Douches en toiletten zijn beschikbaar in 

het gebouw van de voetbalvereniging: 

• Vrijdag: 16.00 – 22.00 uur 

• Zaterdag: 07.30 – 22.00 uur 

• Zondag: 07.00 – 18.00 uur 

De toernooideelnemers worden dringend verzocht zich 

aan de aanwijzingen van de beheerders te houden. Jullie 

en wij zijn te gast in deze faciliteiten! Meldt problemen 

en eventuele klachten over deze voorzieningen direct aan de toernooiorga-

nisatie (wedstrijdtent of feesttent). 

  

Afval 

Bij de registratie van het team worden afvalzakken verstrekt, gebruik deze en 

houdt het terrein schoon. Deponeer het afval in de rolcontainers op het terrein 

of direct in de grote containers bij de feesttent of op het parkeerterrein. 

Extra afvalzakken zijn verkrijgbaar bij de toernooiorganisatie.  
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Terreinbewaking  

Het sportterrein wordt 's avonds en ’s nachts bewaakt, de 

toernooideelnemers blijven echter zelf verantwoordelijk in 

geval van diefstal. Meldt eventuele problemen direct bij de 

toernooiorganisatie (wedstrijdwagen of feesttent). 

 

 

Aansprakelijkheid & verloren/gevonden 

De toernooiorganisatie kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor ongelukken, schade of vermissing van per-

soonlijke aard. Meldt verloren en gevonden voorwerpen 

bij de toernooiorganisatie. 

 

Verkoop consumpties 

In de feesttent worden consumpties uitsluitend verkocht via muntverkoop: 

• GEEL  -  DRANKEN,  

• ROOD  -  KOFFIE,  

• GROEN  -  ONTBIJT.  

Bij de feesttent wordt tevens een "warme hap" ver-

kocht. 
 
Alcohol en drugsgebruik 

Zelf meegebrachte alcoholische dranken mogen niet in de feesttent worden 

genuttigd. Alcoholhoudende dranken worden niet verstrekt 

aan personen onder 18 jaar, het is tevens niet toegestaan 

dat door de organisatie STAM verstrekte alcoholhoudende 

dranken door derden worden doorgegeven aan personen 

onder 18 jaar. Het gebruiken, in bezit hebben of 

verstrekken van, dan wel handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele 

sportcomplex ten strengste verboden. Personen die in kennelijke staat van 

dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeren zullen 

de toegang tot het Sportpark worden ontzegd.   
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Glaswerk  

Het gebruik van (bier)flessen en glaswerk op en rond de volleybalvelden is 

uitdrukkelijk niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan (bier)flessen en 

glaswerk mee te nemen in de feesttent of op en rond het terrein bij de 

feesttent te gebruiken. In voorkomende gevallen kan de toernooileiding 

maatregelen treffen die kunnen leiden tot uitsluiting van de betreffende 

personen tot verdere deelname aan het toernooi en zo nodig de toegang tot het 

Sportpark ontzeggen. 

 

Medische hulp 

Overdag is in het gebouw van de 

voetbalvereniging een EHBO-post geopend en is 

een sportmasseur aanwezig voor noodzakelijke 

behandelingen. Aan de buitenzijde van het 

gebouw is een AED beschikbaar. ‘s Avonds is een 

AED beschikbaar achter de kassa in de feesttent. 

  

In noodgevallen kan via de toernooiorganisatie (wedstrijdtent of feesttent), 

medische hulp worden opgeroepen. Telefoonnummer huisarts voor 

spoedgevallen: 0900-8880, ambulance zonder spoed: 024-3794804 (spoed 

112). 
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WEDSTRIJDREGELS (6 tegen 6) 

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de NEVOBO-regels 2018-2019. 

2. Voor een goed verloop van het toernooi kan de wedstrijdleiding besluiten 

de puntentelling in een of meer poules aan te passen. 

3. De wedstrijden bestaan uit 2 sets, tenzij anders is vermeld. 

4. De aanvang van de wedstrijden wordt via de wedstrijdtent omgeroepen. 

5. Elk team dat niet op tijd op het speelveld aanwezig is, verliest de wedstrijd 

als volgt:   

➢ Later dan 10 minuten na het omroepen van de betreffende wedstrijd 

op het wedstrijdveld, verlies van 1e set met 25-0;                                            

➢ Later dan 15 minuten, verlies van beide sets met 25-0. 

6. Na het bereiken van de 25 punten wint het team dat het eerst de 27 

punten bereikt, dan wel bij in een derde set - in 

een best of three finale - de 17 punten bereikt. 

7. Elk team zorgt zelf voor een degelijke volleybal en 

levert een scheidsrechter en teller. De 

scheidsrechters halen na het omroepen van de 

door hen te fluiten wedstrijd het wedstrijdformu-

lier op bij de wedstrijdleiding, en leveren deze ook weer bij de wedstrijd-

leiding in. 

8. Eindigen in een poule verschillende teams gelijk, dan bepaalt het setsaldo 

de volgorde. Is dit ook gelijk dan bepaalt het puntensaldo de volgorde. Is 

dit ook gelijk, dan bepaalt het lot (= de computer) de volgorde. 

9. In klassen of groepen, waar slechts in één poule wordt gespeeld, worden 

de resultaten van zaterdag en zondag bij 

elkaar opgeteld om tot de einduitslag te 

komen. 

10. In klassen of groepen, waarin twee of 

meerdere poules spelen, worden voor de 

wedstrijden op zondag, op zaterdagavond 

nieuwe poules samengesteld, op basis van de 

Eindstanden van zaterdag. 

11. In klassen of groepen met meer dan 16 teams plaatsen de eerste 16 

teams zich voor de kwartfinale (= 4 poules van 4 teams), de winnaars van 

deze poules spelen dan de halve finale (= 4 teams) en spelen daarna 
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verder voor de 1-, 2-, 3-, en 4e plaats. De andere teams vanaf de 17e 

plaats spelen een halve kompetitie om de overige plaatsen. 

12. In één-daagse klassen of groepen met meerdere poules worden, indien 

mogelijk, (kruis)finales gespeeld.  

13. De nethoogte bedraagt voor: 

➢ Dames: 2,24 m. 

➢ Heren: 2,43 m. 

➢ Gemengde Recreanten: 2,35 m. 

14. Protesten tegen de beslissingen van de scheidsrechter worden niet in be-

handeling genomen. 

15. De wedstrijdleiding kan beslissen van de wedstrijdregels af te wijken, als 

ze dat voor de voortgang van het toernooi noodzakelijk vindt.  

16. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooiorganisa-

tie i.s.m. de wedstrijdleiding. 

 

WEDSTRIJDREGELS (3 tegen 3) 

In aanvulling op de algemene regels van het 6 tegen 6 spel, wordt 3 tegen 3 

volleybal gespeeld door teams bestaande uit drie basisspelers, eventueel 

aangevuld met wisselspelers. De grootte van het speelveld bedraagt 7 x 7 m. 

Er wordt gespeeld volgens enigszins aangepaste internationale spelregels:  

1. “rallypoint” systeem tot 25 punten, tenzij de wedstrijdleiding voor een 

goed verloop van het toernooi anders beslist.  

2. Per wedstrijd (ook de kruiswedstrijden) worden 

twee sets gespeeld, tenzij de wedstrijdleiding 

anders beslist; 

3. De finale wordt “best of three” gespeeld met de 

derde set tot 15 punten; 

4. Na het bereiken van de 25 punten wint het team 

dat het eerst de 27 punten bereikt, dan wel bij 

een derde set - in een best of three finale - de 17 

punten bereikt. 

5. Een vaste opstelling is niet vereist; 

6. De spelers dienen om beurten te serveren; 

7. Spelers mogen op de serveerplaats gewisseld worden. Het is niet 

noodzakelijk dat de uitgewisselde speler voor dezelfde speler wordt 
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terug gewisseld. Er mogen maximaal zes spelerswisselingen per set plaats 

vinden. 

8. Teams die zich tijdens het toernooi terugtrekken diskwalificeren zich 

voor de einduitslag. 

 

WEDSTRIJDREGELS BEACHVOLLEYBAL (2 tegen 2) 

Het beachvolleybal wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de 

NEVOBO Beachvolleybal 2017 – 2020 van maart 2018. De teams bestaan uit 

twee spelers. De grootte van het speelveld bedraagt 8 x 8 m 

1. Elk team zorgt zelf voor een degelijke volleybal en levert een 

scheidsrechter en teller. De scheidsrechters halen na het omroepen van 

de door hen te fluiten wedstrijd het wedstrijdformulier op bij de wed-

strijdleiding, en leveren deze ook weer bij de wedstrijdleiding in.  

2. De teams wisselen elke 7 gespeelde punten (set 1 en 2) en 5 gespeelde 

punten (set 3) van speelhelft. 

3. Er wordt gespeeld volgens het “rally point” systeem tot 21 punten in de 

eerste twee sets en tot 15 in een eventuele derde set, tenzij de 

wedstrijdleiding voor een goed verloop van het toernooi anders beslist.  

4. Per wedstrijd (ook de kruiswedstrijden) worden twee sets gespeeld, 

tenzij de wedstrijdleiding anders beslist; 

5. De finale wordt “best of three” gespeeld met de derde set tot 15 

punten; 

6. Na het bereiken van de 21 punten wint het team dat het eerst de 25 

punten bereikt, dan wel in een derde set - in een best of three finale - de 

17 punten bereikt 

7. Er is geen middenlijn. Een speler mag in het veld van de tegenpartij 

komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt 

gehinderd. 

8. Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts 

een opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. 

De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet 

ontnemen. 

9. Een opslag wordt beschouwd als een boogbal. 

10. Een netservice is niet fout, het spel gaat'normaal' door. 

11. De service mag bij 2x2 niet bovenhands (zacht) worden gepasst. Het 
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 bovenhands opvangen met een harde techniek is wel correct. 

12. Een bovenhandse bal welke de intentie heeft van een set-up (dit kan dus 

 nooit de derde bal zijn), mag bij 2x2 niet over het net worden gespeeld.  

13. Bij 2x2 moet de bal tijdens de set-up stil liggen in de lucht.  

14. Ook de derde bal mag bij 2x2 niet bovenhands over het net gespeeld 

worden. 

15. De aanval mag bij 2x2 alleen met hard contact worden uitgevoerd 

(smash, geslagen boogbal, knokkels,vingertoppen, vuist, onderhands enz.) 

Het is dus niet toegestaan de aanval uit to voeren door middel van de 

push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan 

de bal. 

16. Alleen een hard geslagen bal mag 'vies' (langer of meervoudig contact)  

 worden verdedigd. Een boogbal en een boogbal via de netrand of blok mag 

als niet hard geslagen bal worden beoordeeld. Een dergelijke rallypass mag 

dan ook met bovenhands (zacht) gespeeld worden. Het bovenhands 

opvangen met een harde techniek is altijd correct. 

17. Een blok telt bij 2x2 als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag 

de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij 

de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal 

voor de tweede keer speelt. 

18. De zogenaamde holdball waarbij twee spelers aan het net proberen de 

bal naar elkaars veld te drukken, is bij beachvolleybal toegestaan. Na dit 

 drukduel mag er door het team dat de bal aan hun kant krijgt nog 3  

 keer gespeeld worden.  

19. Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te 

informeren over in- en uitballen, touches, netfouten en dergelijke als de 

scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.  

20. Tijdens de wedstrijden dient men gepaste kleding te dragen. 

21. Teams die zich tijdens het toernooi terugtrekken diskwalificeren zich 

voor de einduitslag. 
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WEDSTRIJDREGELS A, B en C-jeugd 

De wedstrijden van de A, B en C-jeugd worden gespeeld volgens de NEVOBO- 

regels voor senioren, met uitzondering van: 

Jeugd B (14-16 jaar):  

• nethoogte: jongens 2,24 m, meisjes 2,15 m  

Jeugd C (12-14 jaar):  

• veld grootte 9 x 7m 

• nethoogte, jongens en meisjes: 2,05 m   

 

WEDSTRIJDREGELS CMV: Spelregels CMV 2017 – 2018. 

De teams bestaan uit 4 spelers en mogen bestaan uit jongens en meisjes. Bij 

een blessure of uitval mag met drie spelers worden doorgespeeld. De 

wedstrijden worden op tijd gespeeld en bestaan uit 2 sets van 10 minuten. 

• Niveau 4 ( 9 & 10 jaar) 

• Niveau 5 (10 & 11 jaar) 

• Niveau 6 (11 & 12 jaar)   

 

Niveau 4: nethoogte: 2 m, veldafmeting 6 x 4,5 m 

Onderhandse opslag vanaf een willekeurige plaats achter de achterlijn. Het 

team moet de bal in drie keer spelen. De 2e bal wordt via de vanggooi of 

vangstoot beweging gegooid. Gewoon doordraaien. Na drie keer achter elkaar 

dezelfde serveerder een plek doordraaien. Puntentelling via rallypoint 

systeem. 

 

Fouten 

• Lopen/omdraaien met de bal bij vanggooi of vangstoot beweging. 

• Te lang wachten met doorgooien van de 2e bal. 

• Aanraken van het net tijdens de spelsituatie. 

• Passeren van lijn onder net. 

• Smashen of blokkeren. 

• Niet vanachter de achterlijn serveren. 

 

Niveau 5: nethoogte: 2 m, veldafmeting 6 x6 m 

Onderhandse opslag vanaf een willekeurige plaats achter de achterlijn. Er 

mag niet meer worden gevangen of gegooid. In maximaal drie keer de bal 
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volleybaltechnisch goed spelen. Gewoon doordraaien. Na drie keer achter 

elkaar dezelfde serveerder een plek doordraaien. Puntentelling via rallypoint 

systeem en bonuspunt voor 3 maal overspelen en de 3e bal is goed. 

 

Fouten 

• Te lang balcontact (onderhands met 2 handen bal over het net gooien). 

• Aanraken van het net. 

• Passeren van lijn onder net. 

• Bovenhands opslaan. 

• Niet vanachter de achterlijn serveren. 

 

Niveau 6 nethoogte: 2 m, veldafmeting 6 x6 m 

Service vanaf een willekeurige plaats achter de achterlijn, onderhands of 

bovenhands. In maximaal drie keer de bal volleybaltechnisch goed spelen. 

Gewoon doordraaien. Na drie keer achter elkaar dezelfde serveerder een 

plek doordraaien. Puntentelling via rallypoint systeem. 

 

Fouten 

• Te lang balcontact. 

• Aanraken van het net. 

• Passeren van lijn onder net. 

• Niet vanachter de achterlijn serveren. 

 

Adressen STAM (Stichting Toernooi Activiteiten Millingen) 

Voorzitter:  

Ton van der Knijff, Mesdagstraat 33, 6566 WK Millingen a/d Rijn,  

tel. 0481-431956/ 06 204 32 476, info@stamvolleybal.com 

Penningmeester: 

Jordy Sijtsema, Ceres 67, 6681 PR, Bemmel, jordysijtsema@hotmail.com  

tel. 06-537 30 804 

Verhuur velden:                         

Ben Cornelissen, De Kamp 56, 6566 HD Millingen a/d Rijn, tel. 0481-432911 

B.Cornelissen10@kpnplanet.nl. 

mailto:jordysijtsema@hotmail.com
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ORGANISATIE BUITENTOERNOOI 2019 

Toernooicoördinatie: Ton van der Knijff 

Wedstrijdleiding: Anita Brandwijk 

Wedstrijdprogrammering: Piet Eggermont 

Lady Speaker: Els Boer 

Horeca: Mario Frieling/Herman Klomp 

Paul van de Broek/Jordy Sijtsema 

Ontbijtservice 

Financiën/kassabeheer: 

Ellie Cornelissen 

Jordy Sijtsema/Loes van der Knijff 

Coördinatie vrijwilligers: Hanneke van Swelm 

Technische dienst: Ben Cornelissen/Koen van Haren/Rogėr 

Peters 

Geluids- en elektrotechniek: Herman Awater 

Beveiliging: Jurgen Knoop/Arie Lagerwaard 

Jeugdzaken: Els Boer 

Programmaboekje/advertenties Loes & Ton van der Knijff 

Sportverzorging & EHBO: Alex Janssen 06 104 34 247 

Huisartsengroep: Milbergen: Centrale melding: 024-6632111,  

Spoed: 0900-8880  

Politie, Ambulance, Brandweer  

Politie 

Toernooiorganisatie: 

Spoed 112,  

Geen spoed 0900-8844 

06 204 32 476 (Ton van der Knijff) 

Toernooibeveiliging: 00 49 160 95438278 (Jos Driessen) 

OP ONS 46e BUITENTOERNOOI 

6 & 7 JUNI 2020 
www.stamvolleybal.com 

http://www.stamvolleybal./
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1. Slagerij Kees v/d Velden 

2. Albert Heijn van den Hatert 

3. Cafetaria De Smulpaap 

4. Restaria Leontina 

5. Hotel Restaurant Millings Centrum 

6. Restaurant De Gelderse Poort 

7. Wieland Sportprijzen 

8. Pizzeria De Oude Haven 

9. Multimate – Spann-Eerden 

 

 


